Alpuan hyvinvoinnin & turvallisuuden kehittämissuunnitelma 2017
Päivitetty 30.5.2017
Tsekkauslista on tehty kylän palveluiden ja turvallisuusnäkökohtien kartoittamiseksi. Listaan on kirjattu asioita jotka ovat
kylille tärkeitä ja otettava huomioon kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa. Listaan voi tehdä lisäyksiä.

Kunnossa

1…

1.Tekniset 2.Sosiaali ja Terveys
3.Sivistys 4.Liikunta
5.Työllistyminen 6.Henkinen
hyvinvointi 7.Varhainen
puuttuminen 8.Kotivarautuminen
9.Kansalaistaidot 10.Poliisi
11.Pelastustoimi 12.muut
1 * yleiset tiet

Tilan
ne

x

1 * kevyen liikenteen väylät

1 * teiden valaistus

x

x

1 * suojatiet /liikennemerkit
1
1
1
1
1

Kehitettävä

Kyläkohtaiset palvelut

x

* kaavatiet
* yksityistiet
* pihatiet
* kelkkareitit/kelkkauria
* veneenlaskupaikka

x
x
x

1 *kunnan vesihuoltolaitos

x

1 * vesihuolto, haja-asutusalue

x

x
x

Kehittämistoimenpiteet

Tehtävä

Vastuuhenkilö

Aikataulu

Muut resurssit
Linkki: lisätieto/
toimintamalli

liikennevirasto.fi
www.turvakanava.fi
Raahen
Kylän keskustan liikenne
kaupunki/tiemesta
2016 - 2017 www.turvakanava.fi
vaarallista.
ri Markku Häyhä.
ely-keskus.fi/fi/k
Maximajakka.
Raahen
Talvella lamppuja pimeänä? kaupunki/tiemesta
www.turvakanava.fi
ely-keskus.fi/fi/v
ri Markku Häyhä
Kylän keskustan liikenne
Raahen
vaarallista. Vanhatieltä
kaupunki/tiemesta
www.turvakanava.fi
wikipedia.org/Suojatie
kaupalle suojatie?
ri Markku Häyhä
kunnat.net
tieyhdistys.fi
Tien omistajat
Kiinteistöjen
kansalaisenkasikirja
omistajat
metsa.fi/Moottorikelkkailu/
Luvaton ajelu/ei reittejä
Raahen kaupunki
wiki/Veneenlaskupaikka
Raahen kaupunki
Vihannin vesi Oy,
vikailmoitukset
0440 582 930
www.vihanninvesi
kunnat.net
.fi
vesiosuuskuntia/-yhtymiä 4
kpl, jotka ostavat veden
Vihannin Vesi Oy:ltä ja itse
hoitavat verkostonsa
Vesiosuuskunnat/
kunnossapidon ja veden
-yhtymät tai
laadun tarkkailun.
Vihannin vesi Oy,
Maaralansaaren vesiyhtymä/
(vikailmoitukset
Jussinniemi Pentti.
0440 582 930
Äijälänsaaren vesiyhtymä/
www.vihanninvesi
Virtanen Pentti, Ahonperän
.fi)
vesiosuuskuntayhtymä/
Pyörälä Kauko,
Vilmingonperän
vesiosuuskunnat.fi
vesiosuuskunta/ Tommi

1 * jätevesihuolto, haja-asutusalue

x

1 * jätekaivojen tyhjennys

x

1 * talouskohtaiset vesikaivot

1 * jätehuolto

x

1 * kierrätys (vaate, huonekalut ym.)
1 * paperin keräys

x

1 * lasin keräys

x

1 * kompostointi

x

1
1
1
1
1

x
x

1

1

* sekajätteen keräys
* kännyköiden kuuluvuus
* laajakaista/100mega
* digitv
* radio

* sähköverkon
kattavuus/toimintavarmuus

x
x

Myrskytuhot - pieniä linjoja
metsässä/vikojen löytäminen.
Etsiminen ja ilmoittaminen?

x

* kyläkaava, kylän tekemä
maankäytön suunnitelma

1 * tontteja asuntorakentamiseen
* tontteja vapaa-ajan
1
rakentamiseen
1 * petoeläimet
1 * porot

Kiinteistöjen
ymparisto.fi/jv
omistajat
Tyhjennys kallista jätefiman
kiinteistön
tekemänä, löytyisikö
paikallinen yrittäjä? omistaja
ymparisto.fi/j
biovoimala?
Onko veden laatua seurattu?
Vesinäyte laboratorioon 3
Heti,
Kiinteistöjen
x
vuoden välein tai
mahdollisim
omistajat
aikaisemmin, jos epäilyjä
man pian
ymparisto.fi/k
veden laadusta.
Kiinteistöjen
Kierrätyspisteet puuttuu
Kierrätyspisteitä
omistajat, Alpuan
kylältä, mutta Vihannissa,
hallinnoi Rinki
kylätoimintayhdist
Oulaisissa ja Raahessa on.
Oy
Ympäristö.fi
ys Ry.
Kirpputorille ei pysty ottamaan Alpuan Kehitys
Alpuan aarre ja
x
2017
wiki/Kierrätys
isoja esineitä
Ry
antiikki.
Kierrätyspisteitä
Alpuan
Kierrätyspisteet.
hallinnoi Rinki esim. lapeco
Nuorisoseura
Oy
Alpuan
Kierrätyspisteitä
Kierrätyspisteet Vihannissa,
kylätoimintayhdist
2017
hallinnoi Rinki
Oulaisissa ja Raahessa.
ys Ry.
Oy.
esim. lapeco
Kuusiratin
esim. hämeenlinna
lajittelulaitos.
esim. lapeco
viestintavirasto.fi/ohjeitakuuluvuudenp.
lvm.fi/laajakaista
x
Puuttuu kylältä.
Raahen kaupunki.
2025
digita.fi/kuluttajat/tv
digita.fi/kuluttajat/radio

x

x
x
x
x

Kaava puuttuu, kiireellinen

monipuolistettava
tonttitarjontaa
tontteja, tai asumattomia
taloja vapaa-ajan asumiseen

Elenia vikapalvelu
24/7 puh: 020
690911.
Puunkaatoapu
(arkisin 8 – 16)
020 5864060

energia.fi/sahkoverkko
Raahen kylät
ry:n
toimintasuunnit
elmassa 2016,
Raahen kylät Ry,
samoin
Alpuan
2017
kyläyhdistyksen Kansalaisenkäsikirja
kylätoimintayhdist
toimintasuunnit
ys Ry
elmassa. Hilkka
Lempinen olisi
asiantunteva
Kiinteistöjen
Koko ajan. aluehallinnossa wiki/Asuntotontti
omistajat
tontin omistaja
ymparisto.fi
Kansalaisenkäsikirja
wiki/Poro

1 * hirvet

wiki/Hirvi

x

1 * ympäristönhoito

1 * kulttuuriympäristöohjelma

x

1 * postipalvelut
1 * kauppapalvelut

x
x

1 * apteekkipalvelut

1 * vuokra-asunnot

1 * julkinen liikenne

Pusikoiden raivaus,
Kiinteistöjen
asumattomien talojen
omistajat, Alpuan
x
Koko ajan.
myynti/myynnissä pitäminen kylätoimintayhdist
tonteiksi.
ys Ry.
Kohteet listattu, ovat
maakuntakaavassa (?). Miten
Oulun yliopiston
pidetään rapistuvat arvokkaat
arkkitehtiosasto
kiinteistöt kunnossa: Meijerin Raahen kaupunki
, Raahen
Pirtti, entinen Siwa,
kaupungin
Avustushakemusten
rakennusvirasto
tekemisessä opastaminen
Maximajakka,
Posti
Maximajakka
Yleisimpiä
käsikauppalääkkeitä voisi olla
Vihannin
x myynnissä MaxiMajakassa. apteekki/Maximaj 2010 – luku
Reseptilääkkeiden
akka
Tällätoimittaminen
hetkellä lisääkylälle?
tiloja ei ole
käytettävissä. Pystymmekö
Alpuan Kehitys
x
hyötymään
Ry
voimalatyömaasta?
Olisi
kehitettävää, mutta
Alpuan
miten? - päästäisiinkö
x
2017
kylätoimintayhdist
mukaan johonkin
ys Ry
kokeiluun?...

ymparisto.fi/p

Ympäristö
ficora.fi/index/postipalvelut
kilpailuvirasto.fi/

stm.fi/tiedotteet
esim.kuluttajavirasto/vuokraaminen
wiki/Julkinen_liikenne

Perjantaisin Vilminko – Alpua
– Vihanti ja takaisin. Tilaukset
Ilveskorven Taksi 040
Toistaiseksi
522 4080, Osuuskunta Harjun LähiVoiman kotipalvelu 045 2130 855, kotityopalvelut@harjunlahivoima.fi
etukäteen. Kotityöpalvelu
sopimuksen mukaan.

1 * asiointiliikennepalvelu/kutsutaksi x

esim. pyhanta.fi/asiointiliikenne
2

* erityisryhmien työ- ja
päivätoiminta

x

Ei kylällä.

2 * vammaispalvelut

x

Ei kylällä.

2 * erityisryhmien asumispalvelut

x

Ei kylällä.

2 * lastensuojelu

x

2 * päihdehuolto

x

Raahen seudun
hyvinvointikuntay
htymä
Raahen seudun
hyvinvointikuntay
htymä
Raahen seudun
hyvinvointikuntay
htymä
Raahen
kaupungin
sosiaalipalvelukes
kus
Raahen
seudun
hyvinvointikuntay
htymä

sosiaaliportti.fi/
stm.fi/vammaispalvelut
stm.fi/asumispalvelut
stm.fi/lastensuojelu
http://www.aa.fi/

stm.fi/paihdepalvelut

2

* kotona-asumisen tukipalvelu
(siivous yms.)

2 * vanhusten kuljetuspalvelu

x

x

x

2 * kuntoutus

x

2 * neuvola

x

2 * ikääntyvien info

2

* veteraaniasiat; kuntoutus ja
kotipalvelu

2 * palveluasuminen
x

2 * terveysneuvonta

x

Tiedämmekö, ketkä ovat
omaishoitajia… jaksamisen
tukeminen, avun tarve

Jokainen itse.

Ambulanssien etäisyys
jatkossa?

Raahen seudun
hyvinvointikuntay
htymä

Ikäihmisten selviytyminen
kotona jatkossakin
Miten autottomat, kotona
olevat äidit pääsevät
neuvolaan?
x

Vanhuksille pitäisi palvelu
saada paremmin
tietoisuuteen. Opintopiirit.

x

Ikääntyvien asioiden
yhteydessä

x

2 * terveyskeskus

2 * ikääntyvien neuvonta

Onko käyttäjiä
nykyiselläänkään?

x

2 * omaishoitajien tuki

2 * ensihoito ja sairaankuljetus

Raahen seudun
hyvinvointikuntay
htymä,
Osuuskunta
Harjun
LähiVoima.

x

Monitoimikeskus?
Toistaiseksi kunnossa, entä
jos terveysasema lakkaa
Vihannissa tai supistetaan
olennaisesti

Eri tyyppisistä palveluista
infoa vanhuksille.

taksikeskus:
0100 85560,
Ilveskorvan
taksi: 040 552
4080
Osuuskunta
Harjun
LähiVoiman
kotipalvelu 045
Hyvinvointikunt
ayhtymä,
Omaishoitajien
järjestö,
Omaishoitajien
Koko ajan.
keskustelupiiri:
diakonissa
Niina Pöyhtäri
p. 040 6710
622.

esim. ymparisto.fi/

esim. turku.fi/

stm.fi/omaishoito
stm.fi/ensihoito
stm.fi/kuntoutus

http://www.apua stm.fi/neuvolat
.info/Kategoriat.
Alpuan
aspx?
kylätoimintayhdist Koko ajan. classID=2b782
ys Ry.
2a5-ee0b-4ca88662esim. hel.fi/Seniori-info
4d7adf6d94a6
Raahen
Osuuskunta
2016
hyvinvointikuntay
Harjun
esim. taivalkoski.fi/kotihoito
htymä
LähiVoima
Alpuan Kehitys
stm.fi/veteraanipalvelut
2030 – luku
Ry
Hyvinvointikunt
ayhtymä,
jatkossa sote- stm.fi/asumispalvelut
alue
Hyvinvointikunt
Vanhusvalmentaj
ayhtymä,
a Seija
jatkossa sote- stm.fi/terveyspalvelut
Jussinniemi.
alue
Raahen seudun
hyvinvointikuntay 2016 alkaen http://www.rikoksentorjunta.fi/fi/index/julkaisut/paikallinenrikoksentorjunta_0/turvaohjeitasenioreille.
stm.fi/terveysneuvonta
htymä

3 * lasten päivähoito

x

3 * lasten kotihoidon tuki/kuntalisä
* esikoululaisten aamu- ja
3
*iltapäivähoito
koululaisten aamu-ja
3
iltapäivätoiminta
3 * lasten kerhotoiminta

x
x
x

3 * koulun ja kodin yhteistyö
3 * opetus -ja kulttuuri

x
x

3 * kirjasto

x

x
x

4 * luistelupaikka

x

4 * yleisurheilupaikka

x

4H, srk, NS,
kyläyhdistys

x

4 * liikunnan neuvonta ja ohjaus

x

4
4
4
5
5

* liikuntaryhmät
* liikunnan kansalaistoiminta
* fyysisen kunnon omaehtoinen
ylläpitäminen
* elinkeinoneuvonta
* sosiaalinen yritys

x
x
x
x

5

* välityömarkkinat (esim.
työllistämistuki)

x
x

5 * etsivä nuorisotyö
6 * yhteiskunnallinen yritys
x

oph.fi/koulun_kerhotoiminta
oph.fi/kodin_ja_koulun_yhteistyo
oph.fi/opetus ja kulttuuri

Haapaveden
wiki/Kirjasto
kirjastoauto
Nuorille
Raahen
paikka/tapahtumia,joissa
kaupungin
voivat kokoontua ja tutustua
nuorisotyöntekij
paremmin toisiinsa. Oppii
4H, seurakunta,
ä Salme
2010 – luku
Raahen kaupunki
olemaan eri luontoisten
Junnila, 4H:n
ihmisten kanssa tekemisissä,
toiminnanjohtaj
koska työelämässä nämä
a, srk, ns,
esim.jyvaskyla.fi/nuoriso
tulee kohdalle.
kyläyhdistys
Lumijärvellä heikkokuntoinen. Raahen kaupunki Kesä 2017 Porkkanarahat wiki/Uimaranta
hiihtoliitto/suorituspaikat.pdf
Raahen kaupunki
wikipedia/Luontopolku
Kunnossapito
Kinttupolut
Huolehdittava, että
Raahen kaupunki
esim.aamulehti.fi/luistelurata
jatkossakin jäädytetään
esim.rakennustietokauppa.fi/rakentamisopas
Raahen kaupunki
Käyttäjät, Alpuan
Siivoaminen organisoitava.
Koko ajan.
esim.jyvaskyla/sisaliikuntapaikat
Kehitys Ry
kaupungin
liikuntatoimi,
Sinkki Sepot,
Outi Kotila,
minedu.fi/kuntien_liikuntatoimi
Seija
esim.mitatekis.fi/liikunta_liikuntaryhmat
minedu.fi/kansalaistoiminta
Seija Jussinniemi
ktl.fi/elintavat/liikunta
esim.kemijarvi.fi/yrittajalle
Kansalaisenkäsikirja
Ei kylällä.
Raahen kaupunki
Pohjois –
Tiedottaminen
Raahen kaupunki 2010 -luku
Pohjanmaan
mahdollisuuksista
Kansalaisenkäsikirja
TE-toimisto
Kansalaisenkäsikirja

x
x

stm.fi/paivahoito
kela.fi/k
esim. kkk.nettisivut.fi/esikoulul.
oph.fi/aamu-_ja_iltapaivatoiminta

Kirjastoauto maanantaisin.

x

4 * sisäliikuntapaikka

6 * mielenterveystuki, rikosuhri

Päiväkodilla
Päiväkodilla

x

4 * uimaranta
4 * hiihtolatu
4 * luontopolku

5 * työttömien terveystarkastus

Raahen
kaupunki

x

3 * nuorisotoiminta

5 * työharjoitt. ja työelämävalm.

Osuuskunta
Harjun
LähiVoima/
Päiväkoti
Heikkari.

Oletettavasti kunnossa, koska
laki velvoittaa kuntaa
x
Ei kylällä.
Raahen kaupunki
Osuuskunta
x
Ei kylällä.
Harjun Lähivoima

Hyvinvointikunt
ayhtymä.

Kansalaisenkäsikirja

esim.ouka.fi/tyottomien-terveystarkastukset

2017

www.riku.fi

minedu.fi/etsiva_nuorisotyo
Rikosuhripäivysty

6 * mielenterveystuki, päihde

x

6 * mielenterveystuki, sairaus

x

6 * harrastustoiminta (järjestetty)

x

6 * yhteinen kokoontumispaikka

x

6 * Juttelu- ja rupatteluseurat

x

6

* asukkaiden yhteistoiminta
(tapahtumat)

x

6

* henkinen tuki traumaattisen
tilanteen jälkeen, kriisiryhmä

x

6 * henkisen tuen koulutus
7 * varhainen puuttuminen

x

www.paihdelinkki.fiPäihdelinkki
Raahen seudun
hyvinvointikuntay
htymä

Kaupan kahvipöytä, Alpuan
Olohuone ja Kyläruokala
Alpukka, joissa kyläläiset
www.turvakanava.fi
voivat kokoontua
kansalaisenkasikirja
rupattelemaan
kanssa.
Tapahtumia toisten
järjestetään
paljon, uusien henkilöiden
Kaikki kyläläiset Koko ajan.
mukaan toimintaan
kansalaisenkasikirja
innostaminen
Raahen seudun
ktl.fi/kriisin_kohtaaminen
hyvinvointikuntay
htymä
Kellään mitään koulutusta
Raahen seudun
x
kylällä aiheesta? hyvinvointikuntay 2010 – luku https://www.punainenristi.fi/tule-mukaan/henkisen-tuen-vapaaehtoiseksi
punainenristi.fi/minimivaatimukset
Diakonissalla….
htymä
kansalaisenkasikirja.info
www.turvakanava.fi

* masennuksen oireiden
tunnistaminen

x

7

* erityishäiriötä aiheuttavat
henkilöt

x

x

7 * kevyenliikenteen turvallisuus

x

7 * asumisturvallisuus

x

7 * yleinen syrjäytymiskehitys

x

Mielenterveysseura

http://www.alpu
anseutu.fi/index
.php/vapaa-aika thl.fi/teemat
kansalaisenkasikirja

7

7 * liikenneturvallisuus

Mielenterveysseur
an kriisipuhelin:
010 195 202,
http://www.apua.i
nfo/fiFI/apuanopeasti/

Osata tunnistaa
masennuksen oireita ja ohjata
masentunut mahdollisimman
pian mielenterveys- tai
terveyskeskukseen.
Häiriöihin
puuttuminen.
Kaupan ja linja
– autopysäkin
välinen alue vaarallisin?
Nuorille
kokoontumispaikka/penkkejä
kauemmaksi tiestä?
Bensamittareiden
poistaminen lisäisi kaupan
Kaupan ja
linja –tilaa.
autopysäkin
pihalle
välinen alue vaarallisin?
Nuorille
kokoontumispaikka/penkkejä
kauemmaksi tiestä?
Yksin asuvien vanhusten
turvallisuus
Tämä on uhkana, kuten koko
yhteiskunnassa. Miten
pidetään kaikki mukana
yhteisössä ja
yhteiskunnassa?

Naapurit, tuttavat,
Koko ajan.
sukulaiset
Poliisi, jokainen
Koko ajan.
itse.
Raahen
kaupunki/tiemesta
ri Markku Häyhä,
2016 alkaen
Kiinteistöjen
omistajat,
Maximajakka.
Raahen kaupunki,
Alpuan
kylätoimintayhdist 2010 – luku
ys, Alpuan
Kehitys Ry
Raahen
hyvinvointikuntay
htymä

suhdesoppa.fi/itsetuntemus
kansalaisenkasikirja
www.turvakanava.fi
Liikennevirasto
?
www.turvakana
va.fi

esim.hel.fi/Liikenneturvallisuus

www.turvakanava.fi
esim.ely-keskus/Kevyenliikenteenvayla
www.turvakanava.fi
turvaopas.pelastustoimi.fi
www.turvakanava.fi
minedu.fi/syrjaytyminen

7 * omaisuusrikollisuus

x

7

* lasten ja nuorten
elämänhallintakasvatus

x

7

* vanhempien kasvatustyön
tukeminen

x

7

* nuorten päihteiden ja huumeiden
käyttö

x

7

* nuoriin rikoksentekijöihin
vaikuttaminen

x

8 * poikkeusolot

8 * talouksien sähkön saanti

8 * talouksien veden saanti

8 * talouksien lämmitys

Poliisi yhä kauempana, miten
pystytään ehkäisemään
omaisuusrikollisuutta? www.turvakanava.fi
Lukitsemiset, omaisuuden
merkintä, kameravalvonta…?
esim.riku.fi/fi/omaisuusrikoksista
Lasten ja nuorten mukaanotto
kylän toimintaan. Salliva
Jokainen itse.
Koko ajan.
suhtautuminen "nykyajan
nuoriin" - ei kyttäämistä ja
esim.mll.fi/nuorille
Saakomoittimista.
riittävästi tukea
Raahen seudun
Raahen perheneuvolasta, ettei johda
hyvinvointikuntay
ja
vanhempien masennukseen, htymä/lastenneuv
sosiaalipalvelut esim.mll.fi/kasvatuksen tapoja
väsymiseen.
ola
Postinumero
ei vaikuta
Poliisi
Koko ajan.
päihteiden ja huumeiden
esim.irtihuumeista.fi
käyttöön.
Saako meillä
nuori mokata?
Annammeko uuden
Poliisi, jokainen
Koko ajan.
mahdollisuuden?
itse.
esim.sosiaalikollega.fi/Julkaisu
Sovittelutoiminta.
Tarvittavia
lääkkeitä ja

ensiaputarvikkeita joksikin
aikaa. Kuivaelintarvikkeita
varastoon. Miten saadaan
x
tieto avun tarpeessa olevista?
Agrikaattien (yhteis)hankinta.
Pattereilla tai veivillä toimiva
radio. Otsalamppuja.

Kotitaloudet

Heti,
mahdollisim
man pian

kansalaisenkasikirja.info
Alpuan
Tiedotusta:
kylätoimintayhdist
http://sahkokatk
Agrikaatteja? Yleinen
ys, Alpuan kehitys
okartta.energia.
kännyköiden latauspiste
2010 –
x
Ry, Lumiahon
fi/#/nyt
jonnekin. Etukäteen sopimus
luku?
murskaus Oy
http://www.eleni
agrikaattien vuokraamisesta?
(agrikaatin
a.fi/sahko/sahk
kansalaisenkasikirja
vuokraus)?
okatkotilanne
veden jakelupiste
poikkeusoloissa esim.
hiihtomajalle tai
vedenottamolle. Paikka
Raahen
ratkaistaan tapauskohtaisesti
kaupunki ottaa
Heti,
ja terveysviranomaiset
Kotitaloudet ja
hoitaakseen
x
mahdollisim
yhdessä vesilaitoksen kanssa Vihannin vesi Oy
isoimmat
man pian
tiedottavat. Vesilaitoksen
ongelmat veden
pumput ovat agrikaateilla
jakelussa.
varmennettuja. Pelastuslaitos
ei pysty enää juomavettä
kansalaisenkasikirja
kuljettamaan kemikaalien
Nuohooja Mika
Tulisijat kunnossa ja
Heti,
Toppinen Puh.
Kotitaloudet,
x nuohottu? Kuivia polttopuita?
mahdollisim 0400 816 031
Maximajakka Oy.
Polttopuun myyntiä?
man pian
kansalaisenkasikirja

8 * talouksien kotivara

8 * ruokahuollon hoitaminen

8 * kännyköiden latauspalvelu

8 * häiriöt tietoliikenneverkossa

8 * hätämajoitus
8 * peseytymismahdollisuudet
8 * erätaitojen opetteleminen

8 * ostosten teko

8 * polttoaineen saanti

9 * naapuriapu
9 * nettikahvila

x

Onko myös esim. lemmikeille
ruokaa? Lääkkeitä?
Kotitaloudet,
x
Vessapaperia, kannellinen
Alpuan Kehitys
astia juomavedelle ym.?
Ry.
Valistusta?
Monitoimikeskuksen
saarekekäyttö, kaupan (edes
kassakoneen) toimimisen
Alpuan Kehitys
turvaaminen agrikaatilla.
Ry, Maximajakka
x
Ruuan toimitussopimukset
Oy, Raahen
etukäteen esim. Alpuan
kaupunki.
poikain tuotteiden osalta.
Logistiikanja varastoinnin
Alpuan Kehitys
turvaaminen ym.
Monitoimikeskuksen
Ry, Alpuan
x
saarekekäyttö, agrikaatti
kylätoiminta Ry,
jossakin yleisessä käytössä?
Maximajakka?
Puhelinyhtiöillä ongelmia
viestien välittämisissä sekä
puheluiden toiminnoissa.
x
Puhelinyhtiöt
Vaarana hätätilanteissa, ettei
pysty soittamaan esim.
naapuria avuksi.
Monitoimikeskuksen
Alpuan Kehitys
saarekekäyttö, asuntojen
x
Ry, Alpuan
vuokraus, kylän
kylätoiminta Ry
yhteisöllisyys?
Monitoimikeskuksen
Kotitaloudet,
x
saarekekäyttö, pihasaunat
Alpuan Kehitys
ym.
Ry
Kukin itse,
x
Hyödyllisiä taitoja.
Metsästysseura.
Kinttupolut.
Pidä käteistä rahaa,
x
Kotitaloudet
muoviraha ei toimi
sähkökatkon aikana.
lähin huoltoasema, josta saa
käteisellä rahalla polttoainetta
on Oulussa Kaakkurin Teboil
(tilanne 2014). Tankkaa auto
kun tankki on puolillaan, jos
Kotitaloudet,
x polttoainetta ei saakaan niin
Alpuan Kehitys
sillä ajaa vielä jonkun matkaa.
Ry
Pidä varakanisteria.
Monitoimikeskuksen
saarekekäyttö ja
sähköautojen lataaminen
Onko olemassa kaikilla?
Kaikki kyläläiset
Osuuskunta
Harjun
Kyläruokala Alpukka? Kaupan
x
LähiVoima,
yhteyteen? Alpuan olohuone?
Maximajakka,
Alpuan kehitys Ry

http://www.spek
.fi/Suomeksi/Tu
rvatietoa/Koko ajan. Onnettomuudet
-jahairiotilanteet/K Kansalaisenkäsikirja
otivara
2016 –
2040
kansalaisenkasikirja
2016 –
2040

kansalaisenkasikirja

Mahdollisim
man pian
kansalaisenkasikirja
2016 –
2040
2016 –
2040
Heti,
mahdollisim
man pian
Heti,
mahdollisim
man pian

esim.rednet.punainenristi
kansalaisenkasikirja
kansalaisenkasikirja

Heti,
mahdollisim
man pian,
2040 – luku.

Koko ajan.

kansalaisenkasikirja

2010 – luku
wikipedia/Nettikahvila

9 * tietotekniikka

https://www.op.f
i/op/opryhma/opryhma/osuuspa
nkit/vihanninosuuspankki?
id=81201&pank
wikipedia/Tietotekniikka
nro=551602

x

9 * sähköinen viestintä

x

9 * ensiaputaidot

x

9 * tulipalon alkusammutus

x

9 * kodin tulipalojen ehkäisy

x

9 * kotitapaturmien ehkäisy

x

9
9
9
10
10

* kylävaste
* VPK
* SPR
* kadonneiden etsintä
* poliisin näkyminen kyläkuvassa

x
x
x
x
x

Kyläläisille NettiRassin käytön
Raahen seudun
opastaminen. Vähentää heiltä
https://www.nett
hyvinvointikuntay Koko ajan.
puhelinkontakteja
irassi.fi/
htymä
esim.selko-e.fi/
terveyskeskukseen.
Alpuan
kylätoimintayhdist
EA1- ja EA2-kurssit
2010 – luku
ys Ry, Alpuan
kehitys Ry.
Alpuan Kehitys
Ry, Alpuan
Kursseja
2017
kylätoiminta Ry,
Pelastuslaitos.
Alpuan Kehitys
Valistusta, esim. markkinoilla
Ry, Alpuan
2017
pelastuslaitoksen
kylätoiminta Ry,
piste/puheenvuoro?
Valistusta, esim. markkinoilla Pelastuslaitos.
pelastuslaitoksen
piste/puheenvuoro?
2017
Ikäihmisille
kaatumistapaturmien
ehkäisyvalistusta.
Esko Kotila 040 848 2029
Ei kylällä.
2010 – luku.
Ei kylällä.
2010 – luku.
Ei kylällä.
Poliisi
2010 – luku.
Ei näy.
Poliisi
Koko ajan.

10 * poliisin infotilaisuudet

x

Esim. omaisuusrikoksiin
varautumisesta

10 * poliisin lupapalvelut

x

Raahessa.

11 * turvallisuuskoulutus

11 * pelastuslaitoksen infotilaisuudet

Poliisi, Alpuan
kylätoimintayhdist
ys Ry.

Poliisi
Alpuan Kehitys
Valistusta, esim. markkinoilla
Ry Alpuan
x
pelastuslaitoksen
kylätoimintayhdist
piste/puheenvuoro?
ys Ry.
Alpuan Kehitys
Valistusta ja kursseja, esim.
Ry, Alpuan
x markkinoilla pelastuslaitoksen
kylätoimintayhdist
piste/puheenvuoro?
ys Ry.

SPR:n
ensiapukoulutta
ja
Jokilaaksojen
pelastuslaitos
Jokilaaksojen
pelastuslaitos
http://www.julka
ri.fi/handle/1002
4/79998

turvaopas.pelastustoimi.fi/ensiapuopas
turvaopas.pelastustoimi.fi/paloturvallisuus
turvaopas.pelastustoimi.fi/paloturvallisuus

turvaopas.pelastustoimi.fi
kansalaisenkasikirja
Vapaaehtoinen_palokunta
punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin
poliisi.fi/
poliisi.fi/lähipoliisi

http://www.rikok
sentorjunta.fi/fi/i
ndex/julkaisut/p
2017
aikallinenrikoks
entorjunta_0.ht
poliisinpaiva.fi/
ml
poliisi.fi/l
2010 - luku.
2017

esim.lapinpelastuslaitos.fi/koulutus
2017
esim.lapinpelastuslaitos.fi/

11 * tulisijojen nuohous

11 * palovaroittimien tarkastus

Nuohous kerran vuodessa,
omassa käytössä olevan
vapaa – ajan asunnon
nuohous 3 vuoden välein.
Säännöllinen toiminnan
tarkistus, patterin uusiminen
ja laitteen uusiminen.
Palovaroittimia kaupalle
myyntiin. Huolehditaan, että
vanhuksilla on palovaroittimet.
Huonokuuloisille huolehditaan
ympäristönhallintalaitteet
Hyvinvointikuntayhtymältä.

x

x

11 * alkusammutus välineet

x

11 * yleisten tilojen turvallisuus

x

11 * vaarallisten paikkojen suojaus

x

11 * vaaralliset paikat turvalliseksi
11 * tienviitat ajantasalla

x

11 * asuntojen numerot näkösällä

x

11 * poikkeusolojen tiedotus

11 * paikkatietous / koordinaatit

Onko poistumistiet merkitty
ym.? Osoite löydettävissä
mihin soittaa ambulanssin?
Vanhat kaivot?
Pääseekö paloautolla
jokaisen rakennuksen luokse?
x
Pusikkojen raivaus, tiestön
kunnon seuranta ja
tarvittaessa parantaminen.
x

11 * myrskytuhojen raivaaminen

x

Tarkastuspalvelu esim.
markkinoilla? Merkitseminen.

Nuohooja Mika
Toppinen Puh.
0400 816 031

Kiinteistöjen
omistajat

pelastustoimi.fi/

Kiinteistöjen
omistajat
Maximajakka Oy kansalaisenkasikirja
Alpuan Kehitys
Ry, Alpuan
Heti,
kylätoiminta Ry, mahdollisim
kiinteistöjen
man pian
esim.pelastustoimi.fi
omistajat.
Heti,
Kiinteistöjen
esim.if.fi
mahdollisim www.turvakanava.fi
omistajat
man pian
turvaopas.pelastustoimi.fi
www.turvakanava.fi

Kiinteistöjen
omistajat

Koko ajan. www.turvakanava.fi Talkoot

Merkitseminen, pusikkojen
raivaus, säännöllinen
näkyvyyden tarkistaminen.

Kiinteistöjen
omistajat

Heti,
mahdollisim
man pian

Kuka osaa kylällä homman
turvallisesti? Ostopalveluna?
Kylätalkkari?

Osuuskunta
Harjun
LähiVoima,
Pelastuslaitos,
kiinteistöjen
omistajat.

esim.3tratkaisut.fi/maatilapeli
statkart.no/Osoitejrjestelm
www.turvakanava.fi
statkart.no/Osoitejrjestelm
Metsurit (Timo
Rankinen,
Veikko
2010 – luku
Kinnunen,
Vilmingot,
muita?) ja muut
esim.metsateho.fi
raivaustaitoiset

Miten saadaan tieto
Kylän kaikki
kulkemaan kun mikään ei
Heti,
Poliisi
yhdistykset.
x pelaa ja tiellä on metri lunta?
mahdollisim Hyvinvointikunt
Pelastuslaitos,
Ovelta ovelle etukäteen
man pian
ayhtymä
vnk.fi/viestinta
Raahen kaupunki.
sovitusti?
Osoitetiedot
Kiinteistöjen
julkistenrakennusten ym.
omistajat,
oven pieleen, seudun
metsästysseura,
kansalaisen.kar
maaston tuntemus (esim.
Sinkki Sepot,
Koko ajan.
ttapaikka.fi
kinttupolkujen
Alpuan Kehitys,
tallaustapahtumat),
Alpuan
koordinaattien merkitseminen kylätoimintayhdist
www.112.fi
esim. laavuilla ja taloissa.
ys Ry.

12 * yritys/kunta/kylä markkinointi

x

12 * sähköiset palvelut

x

Alpuan
kylätoimintayhdist
ys Ry, Alpuan
Heti,
Osaamisen kerryttäminen ja
http://www.alpu
kehitys Ry,
mahdollisim
kokemuksista oppiminen.
anseutu.fi/
Osuuskunta
man pian
Harjun
esim.kaks.fi
Infotaan
LähiVoima.
Raahen
Hyvinvointikuntayhtymän
hyvinvointikuntay Koko ajan. www.turvakanava.fi
Nettirassista, Omakantakunnat.net/sahkoisetpalvelut
htymä
ohjelmasta

